
Eesti Kunstiakadeemia

Emilia Kagovere

Eesti Pimedate Raamatukogu kasutajatest lähtuv tootearendus

Bakalaureusetöö

Juhendaja: Nesli Hazal Oktay, MA

Tallinn 2022



AUTORIDEKLARATSIOON

Kinnitan, et:
1. käesolev bakalaureusetöö on minu isikliku töö

tulemus, seda ei ole kellegi teise poolt varem
(kaitsmisele) esitatud;

2. kõik bakalaureusetöö koostamisel kasutatud teiste
autorite tööd (teosed), olulised seisukohad ja
mistahes muudest allikatest pärinevad andmed on
bakalaureusetöö nõuetekohaselt viidatud.

Ülaltoodust lähtudes selgitan, et:
● käesoleva bakalaureusetöö koostamise ja selle

sisalduvate ja/või kirjeldatud teoste loomisega
seotud isiklikud autoriõigused kuuluvad minule kui
bakalaureusetöö autorile ja bakalaureusetöö varalisi
õigusi käsutatakse vastavalt Eesti
Kunstiakadeemias kehtivale korrale;

● keelatud on käesoleva bakalaureusetöö ja selles
sisalduvate ja/või kirjeldatud teoste kopeerimine,
plagieerimine ning mistahes muu autoriõigusi rikkuv
kasutamine.

22. Mai 2022
(kuupäev)

Emilia Kagovere
(bakalaureusetöö autori nimi ja allkiri)

Töö vastab bakalaureusetööle esitatud nõuetele:

23. Mai 2022
(kuupäev)

Nesli Hazal Oktay, MA
(bakalaureusetöö juhendaja nimi ja allkiri)

1



SISUKORD

MÕISTED 3

SISSEJUHATUS 4

EESMÄRK JA UURIMISKÜSIMUSED 6

LÄHENEMINE JA METOODIKA 8
2.1 KASUTAJAUURING 10
2.2 PROTOTÜÜPIMINE 13
2.3 TESTIMINE 13

KONTEKST 14
3.1 RAAMATUKOGUTEENUS 14
3.2 SIHTGRUPP DIGITAALSE TEENUSE KASUTAJANA 16
3.3 E�VÄLJAANNETE LAENUTUSKESKKOND 19
3.4 WCAG STANDARD 20

OLEMASOLEVA VEEBIRAAMATUKOGU  KASUTAJAKOGEMUSE ANALÜÜS 22
4.1 EPR JA RARA POOLNE UURING 22
4.2 GOOGLE ANALYTICS ANDMETE ANALÜÜS 23
4.3 INTERVJUU EPR TÖÖTAJATEGA 25

4.3.1 VEEBIRAAMATUKOGU KITSASKOHAD TÖÖTAJA PERSPEKTIIVIST 25
4.3.2 TÖÖTAJATE OOTUSED UUELE VEEBIRAAMATUKOGULE 27

4.4 KÜSITLUS JA INTERVJUUD KASUTAJATEGA 28
4.4.1.1 TEENUSE VAHENDAJATE KOGEMUS 29
4.4.1.2 VEEBIRAAMATUKOGU MITTEKASUTAJAD 29
4.4.1.3 ISESEISVATE KASUTAJATE KOGEMUS 30

4.5 JÄRELDUSED 35
4.5.1 KAARDISTATUD JA PARANDATUD INFOARHITEKTUUR 37

PROTOTÜÜP 38
5.1 VISUAALNE IDENTITEET JA KOMPONENDID 40
5.2 TESTIMINE 41

5.3 TESTIMISE TULEMUSED 44

REFLEKTSIOON 51

KOKKUVÕTE 54

KASUTATUD MATERJALID 56

LISAD 58

VÕÕRKEELNE PEALKIRI JA RESÜMEE 59

2



MÕISTED

Ligipääsetav - elu- ja infokeskkonda kaasatud ning on

tagatud võrdsed võimalused ühiskonnaelust osa võtta

�Riigikantselei, 2021�

Erivajadus - inimese anatoomilise, füsioloogilise või

psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või

kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja

keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus

osalemist teistega võrdsetel alustel

�Sotsiaalministeerium, 2021�

Otsene diskrimineerimine - ühte isikut koheldakse

teatud tunnuse, näiteks rahvuse, rassi, nahavärvuse,

usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või

seksuaalse sättumuse alusel halvemini kui teist isikut

samalaadses olukorras �Sotsiaalministeerium, 2020�

Nägemispuue - nägemisorgani funktsiooni, näiteks

nägemisteravuse, vaatevälja, binokulaarse nägemise,

värvitaju ja pimedas nägemisvõime vähenemine �Eesti

Pimedate Liit, 2003�

Osalusdisain - lähenemisviis, mis püüab aktiivselt kaasata

kõik sidusrühmi (nt töötajaid, lõppkasutajaid)

disainiprotsessi, et tagada tulemuse vastavus osapoolte

vajadustele �Simonsen & Robertson, 2013�

Web Content Accessibility Guidelines �WCAG� - välja

töötatud koostöös üksikisikute ja organisatsioonidega üle

kogu maailma, eesmärgiga pakkuda ühtset jagatud

standardit veebisisu ligipääsetavuse jaoks, mis vastab

üksikisikute, organisatsioonide ja valitsuste

rahvusvahelistele vajadustele (Web Accessibility Initiative,

2022�
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SISSEJUHATUS

Avalikud teenused peavad olema ligipääsetavad, et

tagada kõigile ühiskonnaliikmetele võrdsed võimalused

ühiskonnaelus osaleda ja teenuseid tarbida.1

Digitootedisainerina tunnen vastutust panustada

erivajadustega inimeste eluolu parendamisesse, lootes

saavutada võrdõiguslikkust ja vältida otsest

diskrimineerimist digitaalsetes avalikes teenustes ja

keskkondades.

Tallinna elanikuna olen kõrvalt näinud Tallinnas avalikku

teenust kasutada püüdvat nägemispuudega inimest.

Aitasin ühistransporti kasutada, sest pime linnaelanik ei

teadnud, mis tramm ette sõitis. Märkasin kaugelt tema

segaduses olekut ja jooksin teavitama, et ette sõitis

tramm number 2 ja suunaks Kopli, mille peale mind

tänati ja jäädi ootama järgmist.

1 Tarbjakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet. �2021�. Ligipääsetavus.

https://ttja.ee/ariklient/ehitised-ehitamine/ligipaasetavus

On ebaõiglane, et inimene vajab argitoiminguks, olgu see

trammiga sõitmine või raamatu laenutamine, kõrvalise

võõra inimese abi, sest tal puudub nägemine. See

kogemus andis mulle sisendi keskenduda

bakalaureusetöö raames just nägemispuudega inimeste

eluolu parendamisele. Leidsin viisi panustada erialalise

lähenemisega uue Eesti Pimedate Raamatukogu

veebiraamatukogu loomisesse.

Eesti Kultuuriprogramm 2021�2024 kirjeldab, et Eesti

Rahvusraamatukogu (edaspidi RaRa) renoveerimise käigus

paigutub ka Eesti Pimedate Raamatukogu (edaspidi EPR�

tegevus esimese hoonesse ja liidetakse ka

veebikeskkonnad, et tagada kvaliteetsem avalike teenuste

pakkumine. Üle-eestiline tasuta e-väljaannete laenutamise

teenus puudub, mis parandaks võrdset tasuta ligipääsu

informatsioonile.2

2 Eesti Kultuuriministeerium. �2021�. Kultuuriprogramm 2021�2024

https://www.kul.ee/media/3557/download
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Lõputöö ajastus langeb kokku e-väljaannete

laenutuskeskkonna, mille üks osa on trükitud teksti

lugemist takistava puude, haiguse või häirega

kasutajatele (edaspidi sihtgrupp), arendusperioodiga.

Tänu sellele saan osaleda EPR uue veebiraamatukogu

prototüübi loomisel digitootedisainerina ja seeläbi

panustada ligipääsetavuse parendamisesse.
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EESMÄRK JA UURIMISKÜSIMUSED

Uurimistöö eesmärk on luua EPR veebiraamatukogu

sihtgrupile võimalikult hea ligipääs avalikule teenusele

RaRa ja EPR koostöös arendatava veebikeskkonna näitel

�Joonis 1�. Töö tulemusel valmib EPR uue

veebiraamatukogu prototüüp.

Eesmärgi saavutamiseks otsin vastuseid järgmistele uurimisküsimustele:

1. Millised on praeguse EPR veebiraamatukogu kitsaskohad?

2. Millised on sihtgrupi vajadused ja soovid veebiraamatukogu kasutades?

3. Kuidas disainida/prototüüpida ligipääsetav veebiraamatukogu sihtgrupile?
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Joonis 1� Visualiseeritud seos EPR, RaRa ja lõputöö raames loodava prototüübi vahel (autor Emilia Kagovere)
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LÄHENEMINE JA METOODIKA

Minu loodava veebiraamatukogu prototüübi kasutaja on

nägemispuudega või mõne muu trükitud teksti lugemist

takistava puude, häire või haigusega inimene3. Trükitud

raamatut ei saa lugeda näiteks käte või sõrmede

halvatusega inimene, kelle jaoks on raamatu

lehekülgede keeramine raskendatud. Samuti on

keeruline lugeda trükitud teksti inimestel, kellel on

düsleksia. Et veebiraamatukogu oleks sihtgrupile

ligipääsetav, on oluline kaardistada nende vajadused.

Kasutan eesmärgi täitmiseks osalusdisaini

lähenemisviisi, sest disainiprotsessi tulemusel on tugev

mõju kasutajate elule. Osalusdisain on protsess, kus

disainer püüab mõista kasutajate olukorda ja kasutajad

sõnastada oma soovitud eesmärke.4 Osalusdisain aitab

4 Simonsen, J., Robertson, T. �2013�. Routledge International
Handbook of Participatory Design. Routledge.

3 Eesti Pimedate Raamatukogu. �2021�. Meist. https://epr.ee/et/meist/

tekitada võimunihet, kus funktsioonide otsustajaks

saavad lõppkasutajad, keda disainiprotsessi tulemus

kõige enam mõjutab. Lisaks, EPR veebiraamatukogu

teenuse kasutajal on kogemus, mida mul ei ole, aga mis

on oluline disainiprotsessi läbimiseks ja vajaduspõhiseks

tulemuseks. Protsessil on peale kasutajate veel kaks

osapoolt - EPR ja RaRa - kelle vajadustega pean samuti

arvestama. Leian, et selle uurimistöö disainiprotsessis

on osalusdisain sobivaim lähenemisviis, sest nägijana ei

ole mul ega kaasatud organisatsioonide esindajatel

võimalik eeldada, milline peaks olema loodav

veebiraamatukogu trükitud teksti lugemist takistava

puude, häire või haigusega kasutajatele.

Visualiseerisin lõputöö struktuuri projektiplaanina

�Joonis 2�, kus kogu teekond on jaotatud avastamise,

defineerimise, prototüüpimise ja testimise faasiks.

Samuti lisasin iga faasi juurde uurimisküsimuse ja

tegevused, mis aitavad edasi liikuda.
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Joonis 2� Projektiplaan visualiseerituna (autor Emilia Kagovere)
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2.1 KASUTAJAUURING

Diplomitöö ajal kaasan disainiprotsessi, osalusdisainile

omaselt, aktiivseid ja potentsiaalseid kasutajaid, EPR

töötajaid ja RaRa esindajaid �Joonis 3�. Enne uurimistöö

algust kohtusin RaRa ja EPR esindajatega, kes tutvustasid

mulle osapooli, projekti ja juba mõningast tehtud tööd, mille

põhjal lõin endale lähteülesande ja uurimistööplaani.

Uurimistöö esimeses faasis loon kontakti kasutajate ja EPR

töötajatega, et kaardistada nende vajadused uues EPR

veebiraamatukogus.

Joonis 3� Lõputöösse kaasatud inimesed (autor Emilia Kagovere)

1. Analüüsin kasutajakogemuse toimimist Google

Analytics andmete põhjal, mis on rakendatud

praegusele EPR veebiraamatukogule. Enimkasutatud

lehed annavad aimu kasutajate

lemmikfunktsioonidest ja ka potentsiaalsetest

probleemidest. Samuti on oluline uurida, kas EPR

veebiraamatukogu külastatakse arvuti, mobiili või

millegi muuga. Kahjuks ei ole EPR rakendanud kõiki

võimalikke Google Analytics tööriistu ning seetõttu

pean leppima pigem pinnapealse informatsiooniga.

Eelnev uuring on oluline, et järgnev kohtumine

kasutajatega oleks maksimaalselt viljakas. Kasutan

analüüsi dokumenteerimiseks tööriista Miro, et

tekiks hea ülevaade informatsioonist.

2. Kohtun EPR osakonnajuhataja ja infotöötajaga, et

luua arusaam potentsiaalsetest kitsaskohtadest

olemasolevas veebiraamatukogus. Töötajate

kogemusest saan teada, milliste küsimustega
10



pöördutakse teenusetoe poole ja kui tihti on vaja

kasutajatel tuge. Samuti pöördutakse nende poole,

kui on parandusettepanekuid või soove keskkonna

osas. EPR töötajate abiga saan sisendi praegustest

kitsaskohtadest, mida kasutajauuringu vältel

valideerida.

3. Kohtun vähemalt kahe erineva sihtgrupiga ja viin läbi

intervjuud. Intervjueeritavate kasutajate arv on vähemalt

viis, kuid võimaluse korral rohkem, kuni 15. Uuringus

osalejate arvu otsustan Nielsen Norman grupi uuringu

põhjal, mis kirjeldab, et viie osalejaga selguvad peamised

murekohad ja tekib teatud kattuvus iga järgmise

osalejaga, mis võib olla raisatud pingutus.5 Uuringus

osalejad on EPR registreerunud lugejad. Üheks

sihtgrupiks on sagedased EPR veebiraamatukogu

kasutajad ja teiseks EPR teenuste kasutajaid, kes pole

5Jakob Nielsen. �2000, 18. märts). “Why you only need to test with 5
users”, Nielsen Norman Grupp.
https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5�
users/

kunagi olemasoleva veebiraamatukogu funktsioone

kasutanud. Esimene grupp aitab tabada

veebiraamatukogus kasutajavaenulikud kohad, millega

puutub kokku vaid intensiivne kasutaja. Teine grupp aitab

leida kasutajavaenulikud kohad, mida sage kasutaja

eelneva kogemuse tõttu ei märka, sest on nendest

takistustest üle saanud esimestel kasutamistel, või

põhjuse, miks nad EPR lugejana ei kasuta

veebiraamatukogu. Kasutan intervjuude tulemuste ning

analüüsi dokumenteerimiseks tööriista Miro, et kogu

kasutajauuring oleks ühes kohas ja tekiks ülevaade

tulemustest.
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Kasutajauuringu tulemustele tuginedes otsustan millised

funktsioonid säilivad praegusest veebiraamatukogust ja

lisanduvad praeguse veebiraamatukogu funktsioonidele.

Otsuseid teen osalusdisainile kohaselt vaid uuringule

tuginedes, võttes arvesse kasutaja ja teiste osapoolte

vajadused ning soovid. Esimeseks prioriteediks on

kasutajate vajadustega arvestamine, sellest järgnev EPR

töötajad ja RaRa esindajad �Joonis 4�. Osalusdisainis on

kasutajate sisend kõige olulisem protsessi osa6. EPR

vajadused ja soovid on tähtsad, sest nemad pakuvad

veebikeskkonna teenuseid ja juhendavad kasutajaid. RaRa

vajadustega arvestan, sest nemad on projekti algatajad ja

arendajad, samuti on loodav veebikeskkond üks osa nende

keskkonnast. Peale kasutajate intervjueerimist kohtun EPR

ja Rara esindajatega uuesti, et neile esitada kasutajate

soovid ja nende põhjal valminud uus infoarhitektuur ning

kooskõlastada edasine protsess.

6 Spinuzzi, C. �2005�. The Methodology of Participatory Design.

https://www.researchgate.net/publication/233564945_The_Methodolo

gy_of_Participatory_Design

Joonis 4� Osapoolte vajaduste ja soovidega

arvestamise osakaalud (autor Emilia Kagovere)
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2.2 PROTOTÜÜPIMINE

Kasutajauuringu tulemusel selguvad kasutajate

vajadused ja ootused uue EPR veebiraamatukogu osas,

mille kogemust saan simuleerida digitaalse

prototüübina. Infoarhitektuuri ja struktuuri loomisel

toetun kasutajauuringule ja olemasolevale

veebikeskkonnale. Arendatav üleriigiline e-väljaannete

laenutuskeskkond hakkab kasutama RaRa visuaalset

identiteeti. Vajadusel muudan olemasolevad

kasutajaliidese disaini komponendid WCAG nõuetest

lähtuvalt ligipääsetavaks. EPR veebiraamatukogu on üks

suurema teeenuse osa ja ühtse terviku saavutamiseks

on oluline säilitada sama visuaalne identiteet. Lisaks, kui

tulevikus tekib vajadus teha muudatusi, siis on valminud

ligipääsetavate elementidega disainisüsteem, mis on

kõiki kaasav. Prototüüpimiseks kasutan tööriista Figma,

millega on mul varasem kogemus.

2.3 TESTIMINE

Prototüübi kasutajasõbralikkust valideerin läbi

kasutajatestide. Keskendun peamiselt lisandunud

funktsioonide testimisele, sest neid ei ole isegi sagedad

EPR lugejad varem kasutanud ja võivad selguda halva

kasutajakogemusega kohad, mida diplomitöö raames

jõuan lahendada. Halb kasutajakogemus väljendub

kasutajate frustratsioonis, segaduses või

mittekasutamises. Ligipääsetavus on samuti osa

kasutajakogemusest ja seetõttu on oluline käia

kasutajatega läbi kõik erinevused olemasoleva

veebikeskkonna ja minu loodud prototüübis, et saada

kasutajatelt tagasisidet ja ettepanekuid. Kuna prototüüp

on sisend peagi alustavale EPR veebiraamatukogu

arendustiimile, siis pean keskenduma kõige

kriitilisemate kohtade testimisele. Testitavate kasutajate

arv on vähemalt viis, kuid võimaluse korral rohkem, kuni

15.7

7 Jakob Nielsen. �2000, 18. märts). Why you only need to test with 5
users. Nielsen Norman Grupp.
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KONTEKST

3.1 RAAMATUKOGUTEENUS

RaRa näeb raamatukoguteenust kui olulise

kultuuripärandi säilitaja ja edendajana ning sillana

inimeste ja teadmiste vahel8. Riigi ülesanne on tagada

raamatukoguteenuse vahendusel vaba juurdepääs

informatsioonile, mis on kõikidele kasutajatele võrdselt

kättesaadav. Raamatukoguteenuse eesmärk on tagada

kultuuriväärtuslike väljaannete säilimine, kujundada

inimeste lugemisharjumusi, toetada elukestvat õpet ja

tagada tänapäevane ligipääs informatsioonile,

teadmistele ja kultuurile, et seeläbi aidata inimestel

orienteeruda infoühiskonnas, teadlikumalt lugeda ning

elus paremini hakkama saada.9 Teen koostööd RaRa ja

9 Eesti Kultuuriministeerium. �2021�. Kultuuriprogramm 2021�2024

https://www.kul.ee/media/3557/download

8 Eesti Rahvus Raamatukogu. �2021�. Missioon, visioon, väärtused.

https://www.nlib.ee/et/content/missioon-visioon-vaartused

EPRiga, et tagada bakalaureusetöö tulemi

rakendatavus.

RaRa ülesanne on Eestis ilmunud või Eesti kohta

informatsiooni sisaldavate teavikute kogumine,

säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, samuti

raamatukogunduse ja sellega seotud valdkondade

arendustegevus. RaRa on ühtseks väljaannete

säilituseksemplaride keskuseks nii loovutajaile kui

säilitajaile ja on Eestis ainus Eesti digitaalsete

väljaannete säilitaja.10 Seaduse järgi hakkab RaRa peagi

täitma ka Eesti Pimedate Raamatukogu ülesandeid, et

saavutada kvaliteetsem üleriigiline raamatukoguteenus

ja ligipääsetavus suuremale hulgale väljaannetele.

EPR teenused on mõeldud, lisaks pimedatele ja

vaegnägijatele, inimestele, kes ei saa paberkandjal

raamatut lugeda või lehitseda. Selleks võib olla näiteks

10Eesti Rahvusraamatukogu. �2021�. Raamatukogust.

https://www.nlib.ee/et/content/missioon-visioon-vaartused
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käte halvatus või düsleksia. Raamatukogu valmistab,

kogub, säilitab ja laenutab heli- ja punktkirjas teavikuid,

puuteraamatuid, e-raamatuid ja kirjeldustõlkega filme11.

Hetkel on raamatukoguteenuse kontekstis

ligipääsetavad nägemispuudega inimesele vaid EPR

teenused ja seetõttu on nende valik sõltuv EPR

töövõimest valmistada, säilitada ja koguda vajalikke

teoseid. Õiguse EPR veebiraamatukogu teenuseid

tarbida saavad vaid kasutajad, kellel on registreerudes

ette näidata tõend, mille kohaselt kuuluvad nad

sihtgruppi.

Statistikaameti kohaselt trükiti Eestis 2020. aastal

ligikaudu 3 miljonit raamatut, mis on viimase 10 aasta

väikseim kogus. Esitrükkide nimetusi on ligikaudu

3500.12 Sihtgrupile on täna Eestis ligipääsetavad vaid

12 Eesti Statistikaamet �2020�. Raamatukogud ja raamatud.

https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/kultuur/raamatuk

ogud-ja-raamatud

11 Eesti Pimedate Raamatukogu. �2021�. Meist. https://epr.ee/et/meist/

5642 raamatut ja perioodikaväljaannet kokku. Tekib

võrdlusmoment - ligipääsetavaid teoseid on tänaseks

vaid ligikaudu kaks korda rohkem iga aasta juurde

trükitavate ligipääsematute raamatute kogusest �Joonis

5�.

Joonis 5� Ligipääsetavate ja ligipääsematute raamatute arv

Eestis (autor Emilia Kagovere)
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Muidugi on ka toodetud juurde e-raamatuid, mis on tänu

ekraanilugemisprogrammile ligipääsetavad sihtgrupile,

kuid teekond nende raamatute kuulamiseni ei ole

ligipääsetav. See tähendab, et kõik e-raamatud, mis on

kuskil mujal kui EPR veebiraamatukogus, võivad olla

keerulisemalt kättesaadavad sihtgrupile. Sihtgrupil

puudub ligipääs paljudele teostele, mis on hoiustatud

teistes Eesti raamatukogudes, ja see võib tähendada

raskendatud orienteerumist infoühiskonnas.

3.2 SIHTGRUPP DIGITAALSE TEENUSE KASUTAJANA

Pime inimene toetub füüsilises keskkonnas liikudes

näiteks juhtkoerale või valgele kepile ja säilitab

seejuures iseseisvuse.13 Iseseisvus aitab inimesel

õppida, avastada ja areneda ning seetõttu on oluline

luua eeldused, et nägemispuudega inimesel see

13 Eesti Pimedate Liit. �2021�. Abivahendid.
https://pimedateliit.ee/abivahendid/

säiliks.14 Avaliku teenuse töötajate kontekstis on

kasutaja iseseisvus oluline ka tööjõu kulude

kokkuhoidmiseks. Mida rohkem kasutaja vajab töötaja

tuge, seda kauem ja tihedamalt peab töötaja oma

tööajast talle pühenduma.

Digitaalses keskkonnas orienteerub nägemispuudega

kasutaja näiteks ekraanilugemisprogrammi ja klaviatuuri

abiga.15 Ekraaniluger loeb veebilehel oleva

informatsiooni ette kõnena kindlas järjekorras (vasakult

paremale, ülevalt alla) ja klaviatuur aitab navigeerida

veebilehe sisus tänu HTML koodi elementidele. Samuti

kasutavad mõned vaegnägijad arvutihiirt, millega nad

liiguvad veebileheküljel ja hiirealune tekst loetakse

arvuti poolt ette.

15 Eesti Pimedate Liit. �2021�. Abivahendid.
https://pimedateliit.ee/abivahendid/

14 Sreenivasan, S Ph.D., Weinberger, L. E. Ph.D. �2017, 30. juuni). Some
Thoughts on Independence- Autonomy is critical for psychological and
physical health. Phsychology Today.
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Inimene, kes ei saa paberkandjal raamatut lugeda käte

halvatuse tõttu, kasutab näiteks suupulka �Joonis 6�,

mille abil saab ta vajutada puutetundlikul ekraanil

nuppe16. Seetõttu on väga oluline digitaalses

keskkonnas läbimõeldud struktuur, infoarhitektuur ja

elementide kaugus, et kasutamine oleks mugav ja

ligipääsetav. Raamatuid saab veebiraamatukogust ka

alla laadida ja kuulata näiteks taskusse mahtuva

füüsilise pleieri abil �Joonis 7�, mis mängib

heliraamatuid, loeb kõnena ette e-raamatuid ja

salvestab audiomärkmeid.

16 Mouse4all. �2019�. Mouth sticks for Quadriplegics. Uses and
Alternatives.
https://mouse4all.com/en/articles/mouth-sticks-for-quadriplegics/

Joonis 6� Digitaalse ekraani kasutaja suupulgaga �Mouse4All)

Joonis 7� Victor Reader Trek, mis võimaldab kuulata

heliraamatuid �Silmalaegas)
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Erinevalt pimedast, võib vaegnägijale ligipääsu tagada

veebilehe teksti suuruse või teksti ja tausta kontrasti

muutmine. Et digitaalne keskkond oleks ligipääsetav ja

iseseisvalt kasutatav sihtgrupile, on oluline läbi

kasutajauuringu saada teada olemasoleva EPR

veebiraamatukogu kitsaskohad. Kuna toimub uue ühtse

veebikeskkonna loomine korralduslike asjaolude sunnil,

siis on mõistlik luua maksimaalselt kasutajasõbralik ja

ligipääsetav keskkond selle juba protsessi käigus, et

vältida hilisemaid parandustöid ja arenduskulusid.

Praeguses EPR veebiraamatukogus saab kasutaja alla

laadida ja voogedastusena kuulata heliraamatuid,

e-raamatuid ja perioodikaväljaandeid �Joonis 8�. Lisaks

saab kasutaja sirvida ja otsida veebiraamatukogus

leiduvaid teoseid, lisada neid enda raamaturiiulisse,

tellida teavitusi uute teavikute lisandumisest ja näha

oma kasutamise ajalugu. EPRis on lugejaid, kes ei

kasuta veebiraamatukogu keskkonda, sest puudub

digipädevus.

Joonis 8� Ühe raamatu vaade olemasolevas EPR

veebiraamatukogus, kus on näha voogedastamiseks oluline

veebipleier ja nupp “Laadi alla” (kuvatõmmis EPR

veebiraamatukogust)
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3.3 E�VÄLJAANNETE LAENUTUSKESKKOND

Eesti Digiühiskond 2030 arengukava näeb ette, et

visiooni elluviimiseks on oluline arendada digilahenduste

kasutamist avalikus sektoris. Arenguhüppeks oluliseks

tegevuseks on nimetatud investeerimine

kasutajakesksuse ja ligipääsetavuse parandamisesse.17

See annab indikatsiooni, et EPR ja RaRa

laenutuskeskkonna arendamine annab olulise panuse

Eesti Digiühiskond 2030 arengukava täideviimiseks.

2018. aastal läbiviidud „Muuseumide ja raamatukogude

külastajate ja mittekülastajate uuring“ tõi välja, et

tulevikuteenuste osas on kasutajatel huvi kasutada

raamatukogude digitaalseid väljaandeid veebis. Lisaks

on lugejatel huvi uute e-teenuste vastu, näiteks on soov

kasutada raamatukogudevahelise laenutuse teenust

väljaannete tellimiseks pakiautomaati või kullerteenuse

17 Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. �2021�. Eesti
Digiühiskond 2030.
https://mkm.ee/sites/default/files/eesti_digiuhiskond_2030.pdf

vahendusel, otsida ühest e-kataloogist kõikide Eesti

raamatukogude väljaandeid ning kasutada laenutamisel

ja tagastamisel iseteenindust.18 Loodav EPR

veebiraamatukogu aitab kaasa üleriigilise e-kataloogi

loomisele, sest on üks osa kogu teenusest.

EPR ja RaRa rakendustiim on juba tegelenud vähesel

määral selle projektiga enne minu liitumist Avalike

Teenuste Arendusprogrammi raames. Nad on

kaardistanud mõned potentsiaalsed uued funktsioonid

kasutajate soovil ja testinud neid. RaRa teenusedisainer

Margus Veimann on arendusprogrammi raames loonud

esialgse prototüübi. Mina alustan oma tööd siiski

algusest, mitte sealt, kus arendusprogramm pooleli jäi,

sest tunnen, et nii on mul võimalik hoomata kogu

protsessi.

18 Emor. �2018�. Muuseumide ja raamatukogude külastajate ja
mittekülastajate uuring.
https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2018/09/Muuseumide-ja-raa
matukogude-külastajate-ja-mittekülastajate-uuring_Kokku....pdf
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3.4 WCAG STANDARD

2016. aasta oktoobris võeti vastu Euroopa Parlamendi ja

nõukogu direktiiv, mille kohaselt peavad riigi- ja kohaliku

omavalitsuse asutuse veebilehed ja mobiilirakendused

vastama kokkulepitud ligipääsetavuse standarditele.19

Ligipääsetavust aitab saavutada ülemaailmne WCAG

standard, mille viimane versioon WCAG2.1 valmis 2018.

aasta juunis. Standard on loodud koostöös

erivajadusega inimestega ja annab juhised, kuidas luua

veebipõhiseid keskkondi, arvestades kõikide inimese

vajadustega.20 WCAG suunised on edastatud

põhimõtete, juhiste, edukriteeriumite ja tehnikate kujul,

mida veebikeskkonna autor saab jälgida. Põhimõtted,

20 Web Accessibility Initiative �WAI�. �2022�. WCAG 2 Overview.
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/

19 Euroopa Parlament ja nõukogu. �2016�. EUROOPA PARLAMENDI JA
NÕUKOGU DIREKTIIV �EL� 2016/2102, 26. oktoober 2016, mis käsitleb
avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste
juurdepääsetavust.
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj?locale=et

mis loovad ligipääsetavuse aluse, on tajutavus,

talitlusvõime, mõistetavus ja töökindlus.

Igal põhimõttel on rakendamiseks oma juhised ja igale

juhisele on loodud testimiseks edukriteeriumid erinevate

situatsioonide ja sihtgruppidega, mille vastavust

mõõdetakse madalana �A�, keskmisena �AA� ja kõrgena

�AAA� �Joonis 9�. AAA-tasemele vastavust ei soovitata

nõuda üldreeglina, sest mõne sisu puhul ei ole võimalik

täita kõiki AAA-taseme edukriteeriume. Avaliku sektori

veebilehed peavad täitma AA taseme nõudeid.

Mitmekihiline lähenemine tagab põhjaliku juhendi

ligipääsetava veebikeskkonna loomiseks nagu on nõutud

Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt.

20

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj?locale=et


Joonis 9� WCAG nõuete erinevate tasandite selgitus (autor Emilia Kagovere)
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OLEMASOLEVA VEEBIRAAMATUKOGU

KASUTAJAKOGEMUSE ANALÜÜS

4.1 EPR JA RARA POOLNE UURING

EPR ja RaRa esindajatest oli arendusprogrammi raames

kokku pandud arendustiim, kes tegeles ühiselt loodava

EPR veebiraamatukogu projektiga suurema üle-Eestilise

e-väljaannete laenutuskeskkonna osana. Enne minu

uurimistöö algust olid nad koolituspäeva ja kodutöö

raames kaardistanud kasutajate soove ja teinud

esialgse prototüübi. Minu arvates puudus prototüübi

loomiseks piisav sisend ja aeg, et uurida põhjalikult

sihtgrupi vajadusi ja soove.

Nende uuringu põhjal soovisid kasutajad näha

keskkonnas järgmisi funktsioone:

➔ Veebipleieris järjehoidja

➔ Soovita sõbrale/jaga raamatut

➔ Arvusta/hinda kuulatud teost

➔ Sarnased teosed

➔ Heliraamatu näidisklipi kuulamine

➔ Raamatusoovide edastamise vorm

Prototüüpi testiti kahe EPR kasutajaga, kes jagasid

omapoolseid kommentaare, mida võtan arvesse

prototüüpimisel. Kuna arendustiimi fookus on suuremal

teenusel, mille väike osa on EPR veebiraamatukogu, siis

mina analüüsin olemasolevat keskkonda süvitsi läbi

intervjuude ja loon selle põhjal oma prototüübi. Enne enda

uuringu algust oli mul hirm, et olemasolev

veebiraamatukogu toimib juba suurepäraselt ja kasutajad ei

taha ühtegi muudatust, kuid seetõttu ongi vaja teha

põhjalik kasutajauuring, et selgitada välja võimalikud

parandatavad kohad, olgu nad väiksed või suured.
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4.2 GOOGLE ANALYTICS ANDMETE ANALÜÜS

EPR on rakendanud oma veebiraamatukogule seal

toimuva monitoorimiseks Google Analytics
andmekoguja, mis annab teatud määrani kasutaja

käitumisest ülevaate. Sealsete andmete põhjal on kuu

aja jooksul kasutajaid veebiraamatukogus 2989, kes

teevad umbes 7028 seansi kestvusega veidi üle 3

minuti. Veebiraamatukogu kasutatakse arvutis �53%

kasutajatest), telefonis �45% kasutajatest) ja

tahvelarvutis �2% kasutajatest). Populaarsemad lehed,

mida kasutajad vaatavad, on pingereas uued raamatud

�Joonis 10�, otsingumootor, allalaadimiste edetabel,

veebiraamatukogust, autorid, viimati vaadatud

raamatud, registreeru kasutajaks, kategooriad ja

unustasin parooli.

See info annab mulle arusaama, millised

veebikeskkonnalehed saavad enim kasutust ja seetõttu on

olulised fookuspunktid kasutajauuringus, ning millised on

kasutajate demograafilised andmed ja käitumismustrid.

Enne kasutajauuringu algust defineerisin mõningad

eeldused, mis saaksid mind juhendada edasises

protsessis. Näiteks, lühike seansiaeg võib viidata sellele, et

teoseid laetakse alla ja kuulatakse veebiraamatukogu

väliselt, mitte veebiraamatukogu keskkonnas. Kasutajad

peavad väga oluliseks uute ja edetabelis raamatute

vaatamist, mis ilmselt aitab neil otsustada, millist raamatut

hakata kuulama. Unustasin parooli populaarsus võib anda

aimu, et kasutaja ja parooliga sisenemine ei ole parim, sest

mõned kasutajad kipuvad unustama oma parooli.
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Joonis 10� Uued raamatud EPR veebiraamatukogus (kuvatõmmis EPR veebiraamatukogust)
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4.3 INTERVJUU EPR TÖÖTAJATEGA

Kohtusin EPR osakonnajuhataja ja infotöötajaga, et luua

arusaam potentsiaalsetest kitsaskohtadest

olemasolevas veebiraamatukogus. Intervjueeritavad on

osalenud EPR veebiraamatukogu loomisel ja töötanud

selle struktuuri parandamise ja sisu uuendamisega

praeguseks 10 aastat.

Viisin läbi poolstruktureeritud grupiintervjuu kahe

töötajaga, mille käigus käsitlesin järgnevaid küsimusi:

➔ Kui tihti pöördutakse teie poole, et saada tuge

EPR veebiraamatukogu kasutamisel?

➔ Millist abi kõige enim osutate? Millised on

korduma kippuvad küsimused?

➔ Millised tegevused on enim tuge vajanud teie

poolt?

➔ Millised soove või parandusettepanekuid on

esitatud kasutajate poolt?

4.3.1 VEEBIRAAMATUKOGU KITSASKOHAD TÖÖTAJA

PERSPEKTIIVIST

Grupiintervjuust selgus, et tagasisideküsitlusi EPR

veebiraamatukogu teenuse kohta teinud ei ole, seega

puudub tagasiside kasutajatelt 10 aasta jooksul.

Kasutajajd on edastanud oma mured või ettepanekuid

EPR töötajatele otse. Abi küsitakse pigem harva, paar

korda kuus, mis on selgitatav korduvkasutajate suure

osakaalu ja hea kasutajakogemusega. Kõige enam

pöördutakse EPR töötajate poole registreerimise

protsessis.

Registreerima püüavad hakata nägijad, kellel ei ole

kasutusõigust EPR poolt pakutud teenustele.

Raamatukogutöötajate sõnutsi on informatsioon

keskkonna sihtgrupi kohta avalehel rasvases kirjas ja

nad on pettunud, et inimesed seda ei loe. Eksinud

kasutusõiguseta kasutajate pöördumine tekitab

töötajates stressi ja võiks olla paremini lahendatud
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näiteks tulevikus vastavate andmesüsteemide koostööl,

kus registreerides saab kasutusõiguseta inimene kohe

teavituse, et EPR teenustele puudub ligipääs. Nii ei

peaks nad pöörduma teenusepakkuja poole või töötajad

tegelema selliste kasutajatega.

Registreerumise teekond on kolme osapoole vahel -

EPR töötaja, kasutaja ja süsteem. Ligipääsu saamine

vajalike õiguste olemasolul on 4-etapiline. Kasutaja

täidab vajalikud lüngad isikliku informatsiooniga ja

saadab oma registreerimissoovi süsteemile. Kasutaja

e-posti ilmub automaatkiri konto aktiveerimislingiga. Kui

kasutaja on aktiveerimislingile vajutanud, läheb

veebiraamatukogu infotöötajale informatsioon kasutaja

kohta ja algab kasutamisõiguse kinnitamine või

taotlemine. Hetkel saab seda protsessi läbida inimene,

kellel ei ole õigust kasutada EPR teenuseid, kuid töötaja

peab siiski tegelema selle registreerimispäringuga, mis

on ressursi raiskamine. Aitaks esimeses faasis kohe

kasutusõiguseta inimese tuvastamine, et töötajateni

nende päring ei jõuaks.

Korduvate probleemidena toodi veel välja, et kasutajad

kipuvad unustama oma parooli ning selle jaoks on

sisselogimise nupu all sellekohane tekstinupp. EPR

töötajad on märganud õpitud abitust, millele

reageerimist tahavad nad vältida. Üks EPR töötaja on

öelnud:

“Oleme märganud õpitud abitust ja proovime mitte

reageerida sellele seal, kus võimalik, sest tegelikult on

informatsioon kättesaadav, peab lihtsalt veidi otsima.”

Nimelt kasutajad pöörduvad iseseisva parooli muutmise

asemel koheselt EPR töötaja poole, et saada uus parool,

mis omakorda on ajakulukas ja tüütu töötaja jaoks.

Paroolimuutmine peaks olema väga intuitiivne ja mugav

protsess, et pöördumine oleks vaid süsteemi

mittetöötamise korral vajalik.
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4.3.2 TÖÖTAJATE OOTUSED UUELE

VEEBIRAAMATUKOGULE

Tulevikuteenuse kontekstis loodavad töötajad peagi

näha keskkonnas riigi autentimisteenusega

sisselogimise/registreerimise võimalust ja automaatset

kasutusõiguse tuvastust andmebaaside abil. Hetkel

saadetakse nägemispuude tõend fotona EPR e-postile

või tuuakse füüsiliselt kohale, kui töötaja seda kasutajalt

küsib. EPR lugejate seas on lapsi, kelle jaoks ei ole riigi

autentimisteenus sisselogimiseks või registreerumiseks

sobiv. Samuti on riigiautentimisteenuse kasutamiseks

oluline omada Mobiil-ID (tasuline) või Smart-ID

(nutitelefon vajalik) lepingut või ID-kaardilugejat.

Sagedal kasutamisel on parooli ja kasutajanimega

sisselogimine kiirem ja seetõttu ka mugavam. Töötajate

tööülesannete vähendamiseks oleks uue EPR

veebiraamatukogu lugejaks registreerimisel kaks valikut

- automaatne riigi autentimisteenus ja

kasutajanime/parooli võimalus. Google Analytics

andmetest selgus, et parooli unustatakse tihti ning

seetõttu võib riigiautentimisteenus sobida eriti

kasutjatele, kes külastavad EPR harvem. See oleks

esimene sujuv samm automatiseerimise suunas, mida

tuleb kasutajatega testida.

EPR töötajatad teavad, mida oleks vaja muuta

veebikeskkonnas tänu kasutajate tagasisidele. Näiteks

ei ole hetkel võimalik panna audioraamatutele

järjehoidjaid, aga kasutajad on väljendanud soovi seda

teha. Samuti on kasutajad küsinud audioraamatu tempo

muutmise võimaluse kohta, mis aitab teoseid kiiremini

või aeglasemini kuulata. Hetkel ei jäta ka

veebiraamatukogu süsteem meelde kohta, mil audio-

või e-raamat pooleli jäi. Koos EPR töötajatega arutades

jõudsime järeldusele, et neid soove aitab täita

parandatud veebipleier, kus on olemas tempomuutmise

ning manuaalse ja automaatse järjehoidja funktsioon.
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4.4 KÜSITLUS JA INTERVJUUD KASUTAJATEGA

Et leida kasutajauuringusse EPR veebiraamatukogu

aktiivsed ja potentsiaalsed kasutajad, otsustasin saata

oma kutse koos küsimustikuga Eesti Pimedate Liidu ja

EPR kanalites. Nimelt läbi küsitluse saan filtreerida

sihtgruppe - aktiivne ja potentsiaalne kasutaja.

Filtreerimine on oluline, et saaksin kohandada

läbiviidava intervjuu sisu vastavalt kasutaja kogemusele.

Vanus ja digipädevuse hinnang aitavad mul suure

vastuste hulga korral valida võimalikult erinevate

omadustega intervjueeritavad.

Sobivate inimeste leidmiseks lisasin kutsele järgmised

küsimused:

➔ Kas oled kasutanud EPR veebiraamatukogu
teenuseid? Kui jah, siis kui tihti kasutad EPR
veebiraamatukogu teenuseid?

➔ Mis on Sinu vanus?
➔ Kuidas hindad oma digipädevust 1�5 palli skaalal?

�1=madal 5=kõrge)

Aktiivsete kasutajate intervjuuküsimused �Lisa 1� on

vormistatud eesmärgiga avastada probleemsed ja enim

rahuldust pakkuvad funktsioonid veebiraamatukogus, et

need vastavalt eemaldada, muuta või säilitada uue

loomisel. Potentsiaalsete kasutajate intervjuuküsimused

�Lisa 2� on vormistatud eesmärgiga teada saada, mida

nad seal teha tahaksid. Soovide väljendamine aitab

minul disainerina märgata potentsiaalseid uusi

funktsioone, mille puuduse tõttu on intervjueeritav

hetkel vaid potentsiaalne.

Kasutajauuring kestis nädala ja selles osales 45

kasutajat vanusest 22�91 aastat. Kuna sisendi jaoks oli

vaja kuni 15 kasutajat, siis osutus uuring mahukamaks,

kui plaanisin. Viisin uuringut läbi peamiselt läbi

telefonikõnede, sest see oli sihtgrupile mugavaim.

Kõned kestsid 10�35 minutit vastavalt kasutajate

digipädevusele - madalama digipädevusega inimesed

kasutavad minimaalselt funktsioone ning seetõttu ei
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olnud neil anda tagasisidet suurele osale

veebiraamatukogust.

4.4.1.1 TEENUSE VAHENDAJATE KOGEMUS

Paljud kutsele vastanud olid nägijad, kes kasutavad oma

vanaema/vanaisa, düsleksia või nägemispuudega lapse

kasutajat ja vahendavad neile teenuseid. Vestlesin

nendega e-posti teel ja küsisin, kas nad on teenusega

rahul, mida muuta võiks, et teenus oleks veelgi parem,

ja miks ei kasuta näiteks (vana)vanemad või lapsed

teenust ise. Vastuseks sain nägijatelt, et

veebiraamatukogu on lihtne kasutada ja vahendama

peavad nad lähedase madala digipädevuse tõttu.

“Mina näen, nii et mul ei ole mingit probleemi kasutada

seda keskkonda, keskkond on väga lihtsakoeline ja

näeb välja lihtsalt vanaaegne.”   � Teenuse vahendaja

4.4.1.2 VEEBIRAAMATUKOGU MITTEKASUTAJAD

11 mittekasutajat on vanuses 67�98 aastat hindab oma

digipädevust 5 palli süsteemis tasemega 0�2. Põhjus,

miks veebiraamatukogu kasutusõigusega inimesed ei

kasuta veebiraamatukogu keskkonda, on vanus ja

digipädevuse madal tase. Need kasutajad tellivad

audioraamatuid helistades või tänu lähedaste abile, kes

nende asemel keskkonda kasutavad ja teosed nendeni

toovad. Alla 10-aastased lapsed ei kasuta samuti

veebiraamatukogu iseseisvalt, sest puudub vastav

digipädevus.

“EPR töötajad on nii toredad ja abivalmid, tellin kohe

mitu raamatut korraga, et saaksin aegamööda

kuulata.”   � Teenuse kasutaja
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4.4.1.3 ISESEISVATE KASUTAJATE KOGEMUS

Sissejuhatava küsimusena uurisingi iseseisvatelt

kasutajatelt kuidas on nad rahul veebiraamatukoguga.

23st 22 ütles üldiselt, et veebiraamatukogu

infoarhitektuur ja sturktuur on nende jaoks mugav ja

kogemus samuti meeldiv. Mugavus tuleneb

funktsioonide vähesest arvust ja infoarhitektuuri

lihtsusest - peamisest menüüst ei avane lisamenüüd.

Nende seas on kasutajaid, kes külastavad keskkonda

kord kuus või vähemalt kord nädalas. Peamine erinevus

on see, nagu eeldasin, et aktiivsetel kasutajatel on

tehnilisemad ja spetsiifilisemad ettepanekud keskkonna

parandamiseks.

“Saan kõik tegevused tehtud, sest olen keskkonda

kasutanud juba 10 aastat.”   � Digipädev pime kasutaja

Kasutajatelt tuli hulgaliselt ettepanekuid. Analüüsisin ja

sorteerisin ettepanekud vastavalt oma kriitilisele

meelele ja sagedusele ning lõin neist nimekirja. Eriti

kriitiliselt analüüsisin soove, mis ei panusta

ligipääsetavusesse. Kasutajad tõid välja järgmiseid

ettepanekuid, mis muudaks nende kogemuse veelgi

meeldivamaks:

Kuulamine

- Jätta heliraamatu algus vahele (liikuda koheselt

sisu juurde)

- Järjehoidjaid panna teosele vabalt valitud

kohtadesse

- Automaatne järjehoidja, kui kuulamine jääb pooleli

- Võiks saada heliraamatu tempot muuta
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Otsimine

- Märksõnades riigid eraldi, sest riigipõhine

kirjandus on väga oluline filter

- Trükitud versiooni väljaandmise aeg ja koht lisada

teose infosse

- Kirjastuse järgi võiks saada otsida

- Kõik kirjed ühel lehel, et ei peaks navigeerima

erinevate lehtede vahel

- Otsinguväli võiks tühjeneda peale igat sisestust

ise, et ei peaks hakkama kustutama

- Autorinimega otsides võiks tulla esimesena ainult

selle autori teosed, mitte sarnase nimega

- Tulemas raamatute sektsioon, mis annab ülevaate

lindistuses olevatest raamatutest

Orienteerumine

- Kui allalaadimine on lõpetatud, siis võiks tulla

märguanne

- Riigi autentimisteenusega sisselogimine oleks

väga mugav, sest parool kipub meelest minema,

kuid alles peaks jääma ka kasutajanime ja

parooliga sisenemisvõimalus

- Sisene nupp registreeru lugejaks nupust

kaugemale

- Hiirega kasutamisel võiks olla kuskil koht, kus

kuvab protsessimärgiseid (kus maal on

allalaadimine, kas allalaadimine on lõppenud, kas

raamaturiiulisse lisamine õnnestus)
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Uuringust selgus, et mõned olemasolevad funktsioonid

toimivad hästi, näiteks ei öelnud ükski osaleja, et

raamaturiiulisse lisamine oleks ebamugav. Küll tahaksid

kasutajad lisada veebipleierisse funktsioone nagu

tempomuutmine, järjehoidjate lisamine ja alguse

vahelejätmine. Kasutajate arvates tuleks parandada

otsingumootorit, et soovitud raamatu leidmine oleks

mugavam ja kiirem tänu täiustatud või rangemale

otsingule. Lisaks mainiti ka tulevate raamatute

sektsiooni, kust saaks kiire ülevaate raamatutest, mis on

hetkel või peagi lindistuses. Palju väljendati muresid,

mida saab lahendada tarkvaraarendus nagu näiteks

otsinguvälja tühjenemine, teavitused protsessist ja

automaatne järjehoidja.

“Loen peamiselt Minu sarja reisiraamatuid, aga nende

leidmine on üpris keeruline, kuna sõna on

raamatunimedes väga levinud”

� Motoorikahäirega digipädev kasutaja

Eakates kasutajates, st vanuses 65�, tekitab stressi

igasugune muudatus keskkonnas, sest nende

kohanemine on madala digipädevuse ja kõrge vanuse

tõttu aeglasem. Samuti on nende jaoks hea, kui

funktsioone on võimalikult vähe, et orienteerumine oleks

kiire ja mugav. Prototüüpimisel pean arvestama sellega,

et iga uus lisatud funktsioon või muu muudatus

olemasolevaga võrreldes on potentsiaalne

stressitekitaja kasutajates ja seetõttu peab olema iga

muudatus kriitiliselt põhjendatud.

“Mulle ei meeldi ükski muudatus, iga uuendusega

eksin ma ära ja pean abi paluma.”

� Madala digipädevusega eakas kasutaja
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Kuna osa EPR veebiraamatukogu kasutajatest on eakad,

siis on oluline uut veebiraamatukogu luues säilitada

suures osas olemasolev struktuur ja infoarhitektuur.

Samuti on oluline see pimedate jaoks, kes on õppinud

kasutama praegust veebiraamatukogu ja uue struktuuri

selgeks õppimine võtab aega ja pärsib

veebiraamatukogu kasutamist. Mõned kasutajad on

jäänud veebiraamatukogu eksistentsi ajal (või võivad

jääda tulevikus) pimedaks ja sellises olukorras on ka

oluline, et nad oleks juba varasemalt selgeks õppinud

praeguse veebiraamatukogu struktuuri, mis aitab neil

nägemismeele kadudes kohaneda.

“Näen juba praegu kehvasti, aga ei tea kauaks seda

nägemist veel üldse on” � Kasutaja, kes on vaegnägija

Kasutajad andsid tagasisidet ka veebiraamatukogu

väliselt EPR teenustele, mille märkisin üles ja edastasin

EPRi töötajatele pikema perspektiivina. Mulle suurimaks

üllatuseks oli kasutajate emotsionaalsus ja tänulikkus

teenuse eest, sest ma ei ole varem sarnase sihtgrupiga

uuringut teinud ega ligipääsetavuse teemat puudutanud

uurimisküsimustes.
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Emad, kes varem lugesid oma trükitud teksti lugemist

takistava puude, häire või haigusega lapsele ette,

saavad nüüd lasta neil kuulata heliraamatuid,

vabanedes ise koormast. Inimesed, kes on jäänud

pimedaks elu jooksul, kirjeldasid päeva, mil EPR

teenused avastasid, elu parima päevana, sest võimalus

edasi tarbida kirjandust on nende jaoks väga oluline.

Eakad ütlesid, et nad ei tunne end üksikuna tänu EPR

teenustele.

“Kui ma oleks pidanud pimedaks jäädes kirjandusest

loobuma, siis ma oleksin ilmselt toanurka üksinda

istuma jäänud.” � Tänulik teenuse kasutaja
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4.5 JÄRELDUSED

Kasutajauuringu põhjal saan välja tuua 3 erinevate

vajadustega kasutajatüüpi, kelle põhjal lõin

disainiprintsiibid.

Esimeseks kasutajatüübiks on pimedad ja vaegnägijad,

kelle jaoks on kõige olulisem elementide järjestus -

ekraanilugemisprogramm loeb elemente ette vasakult

paremale ja ülevalt alla, mis tähendab, et nupud ja

informatsioon peab olema paigutuselt loogiline.

Teiseks on eakad, kellel on madala digipädevuse ja

kõrge vanuse tõttu raskusi kohanemisega. Nende jaoks

on väga oluline, et praegune infoarhitektuur ja struktuur

säiliks, et nad ei peaks ümber kohanema või halvimal

juhul loobuma keskkonna kasutamisest, sest selle

selgeks õppimine on liigselt stressirohke. Neid häirivad

ka uuendused ja lisatud funktisoonid, seega peabki

analüüsima lisatavate funktsioonide vajadust ja

postiivset mõju. Infoarhitektuuri ja struktuuri säilimine

on ka oluline pimedatele ja vaegnägijatele, sest nad on

samuti selgeks õppinud oma liikumise ja uuega

harjumine tekitaks stressi ja ebamugavust.

Kolmandaks kasutajatüübiks on nägijad, kes kasutavad

EPR veebiraamatukogu, sest nad ei saa paberkandjal

raamatut lehitseda või käes hoida. Selliseks kasutajaks

on näiteks keegi, kelle käed värisevad või on halvatud.

Nende jaoks on väga oluline, et oleks ruumi elementide

vahel liikuda, sest nad võivad kasutada

veebiraamatukogus liiklemiseks suupulka või muud

abivahendit. Kätevärinaga kasutajal on ka vaja

elementide vahele ruumi, et soovimatuid vajutamisi

vähendada.

Kogutud andmete põhjal lõin disainiprintsiibid, mida

prototüüpimisel jälgisin, et tulemus oleks kasutaja

vajadustele vastav. Printsiibid aitavad mul püsida

fookuses ja mitte kalduda kõrvale kasutaja vajadustest.
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Disainiprintsiibid on järgnevad:

➔ Hoia keskkond minimaalsena �Kasutajatüübid 1

ja 2�

Veebikeskkond on nii väheste funktsioonidega,

kui võimalik, et vältida informatsiooni üleküllust ja

keerulisi liikumisi, mis võivad osutuda sihtgrupi

jaoks kriitiliseks ja pärssida kasutamist.

➔ Ole järjepidev �Kasutajatüübid 1, 2 ja 3�

Veebikeskkonna struktuur, nuppude asukohad ja

infoarhitektuur ei tohi muutuda määrani, kus see

tekitab kohanemisraskusi ja/või pärsib

kasutamist.

➔ Paku valikuid �Kasutajatüübid 1, 2 ja 3�

Veebikeskkonna kasutajad on erinevate

vajadustega ja seetõttu on oluline säilitada

valikuvabadus sisselogimismeetodite,

helisalvestite tempo ja veebilehe teksti ning

kontrasti muutmiseks.

➔ Toeta kasutajat �Kasutajatüübid 1, 2 ja 3�

Veebikeskkond peab teavitama kasutajat

protsessist, veateadetest ja tegevustest

kohtadest, kus see toetab kasutajat, et ei tekiks

segadust ja vajadust hakata otsima vastuseid,

mis omakorda tekitab stressi ja võib osutuda

kriitiliseks.

➔ Anna ruumi �Kasutajatüüp 3�

Veebikeskkond peab jätma kasutajale ruumi

navigeerimiseks. Nuppude kaugus peab olema

piisav, et kasutajal ei juhtuks liidesedisaini tõttu

ebamugavaid olukordi, mille lahendamine on

nende jaoks ebamugav.
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4.5.1 KAARDISTATUD JA PARANDATUD

INFOARHITEKTUUR

Prototüüpimise aluseks otsustasin luua mõttekaardi

kogu olemasoleva veebiraamatukogu infoarhitektuurist

ja lisada sinna testimist vajavad uued funktsioonid, et

oleks selgelt näha minu panus (vaata mõttekaarti). Kuna

uuringust selgus, et igasugune muudatus struktuuris

tekitab paljudes kasutajates stressi, siis pean leidma

tasakaalu vana säilitamise ja uue lisamise vahel.

Märkisin üles kõik nupuna kujutatud funktsioonid

veebiraamatukogus ja nende paiknemise teiste

funktsioonide suhtes ja lõin sellest mõttekaardi. See

annab edasi infoarhitektuuri mahukust ja näitab selgelt

ära hästi toimivad kohad veebiraamatukogus, kus

muudatusi ei ole vaja kasutajate silmis. Samuti ei

maininud ükski kasutaja vajadust muuta midagi

infoarhitektuuris - neile meeldib praegune struktuur ja

seda ei ole vaja muuta.

Lisatavate funktsioonide osas aitasid esialgseid

otsuseid langetada EPR esindajad oma kogemuse

põhjal, milline funktsioon võib muuta kellegi kasutamist

pelgalt põnevamaks ja milline aitab kaasa meeldivale

kasutajakogemusele ja ligipääsetavusele. Eemaldasime

ühiselt funktsioonid, millest saaks kasu vaid üksikud või

siis mitte üldse EPR kasutusõigustega inimesed. Näiteks

sooviti, et raamatutest oleks rohkem pilte, mis ei lisa

väärtust tavakasutajale, aga tähendab EPR töötajatele

suurt lisakoormust.

Samuti otsustasin kriitilise analüüsi põhjal prototüüpides

arvestada mõne eelnevasse prototüüpi lisatud

funktsiooniga, milleks on hinnangute andmine, sarnaste

raamatute soovitus ja näidisklipi kuulamine. Et minu

loodav prototüüp saaks aluseks arendajatele, siis on

oluline hinnata realistlikult lisanduvate funktsioonide

kasu ja võrrelda seda nende arendamiseks,

säilitamiseks ja haldamiseks mineva energiaga.
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PROTOTÜÜP

Kasutajauuringu põhjal lõin prototüübi uuest parandatud

EPR veebiraamatukogu keskkonnast (vaata prototüüpi).

Prototüüpimist alustades analüüsisin olemasoleva

veebiraamatukogu kasutajaliidese disaini. Ekraanilugeri

kasutajatele mõeldes on kasutatud väga väikest osa

ekraani pinnast �Joonis 11�. See tähendab, et ei ole

arvestatud navigeerimisruumi vajavate kasutajatega,

kes liiklevad keskkonnas näiteks suupulga abiga.

Prototüüpides kasutasin kogu ekraanipinda, et

keskkond annaks ruumi kasutajale liigelda. Püüdsin

asetada uued funktsioonid nii, et nad on leitavad neile,

kes neid kasutada tahavad, ja ei häiri kasutajaid, kellele

ei meeldi muutused ja uued lisad keskkonnas.

Joonis 11� Olemasoleva veebiraamatukogu pind brauseriaknas
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Samuti märkasin, et teksti ja tausta kontrast muutub

ebaloogiliselt ligipääsetavuse mõttes. Nimelt kõige

ebavajalikum info, näiteks logo, on tugevaima

kontrastiga ja olulisem, näiteks otsingufiltrid, on

väiksema kontrastiga �Joonis 12 ja 13�. Kasutasin

automaatset kontrasti kontrollimiseks mõeldud

veebilehte, kus selgus, et valge värviga sõnad

helesinisel taustal ei vasta ühelegi WCAG nõudele.

Lisaks oli huvitav näha menüü pealkirja ja sisu joondust.

Analüüsi järel leidsin selgituseks hea visuaalse

eraldatuse pealkirja ja sisu vahel. Kuna pealkiri on

joondatud vasakule ja menüüvalikud paremale, siis on

mugavam kasutajal liikuda kohe valikute juurde.

Joonis 12� Olemasoleva veebiraamatukogu värvikasutus

Joonis 13� Minu loodud prototüübi värvikasutus
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5.1 VISUAALNE IDENTITEET JA KOMPONENDID

RaRa üheks tingimuseks oli, et uus veebiraamatukogu

hakkab kasutama nende visuaalset identiteeti, et

tagada keskkondade ülene ühtne stiil. Leidsin RaRa

värvipaletist �Joonis 14� sobiva kontrastsusega

kooslused, mida oma prototüübis kasutada. Otsustasin

koostada värvipaleti �Joonis 15�, mis on võimalikult

lihtne, sest suur osa kasutajatest ei näe elementide

värvusi ja teiste jaoks on oluline loetavus. Oluline

tingimus on, et tausta ja teksti värv läbiks WCAG nõuete

testi. Musta värvi kasutan tekstil, mis on valgel,

helehallil, -rohelisel või -sinisel taustal. Valget

tekstivärvi kasutan vaid tumerohelisel taustal. Loodud

kooslused vastavad WCAG AA ja AAA nõuetele ja on

eristatavad värvipimedatele kasutajate jaoks.

Joonis 14� RaRa kasutajaliidese värvipalett

Joonis 15� Minu loodud disainisüsteem
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Ekraanilugemisprogramm loeb hästi ikoone, kui neile on

vastav kirjeldus koodis õigesti määratud, kuid

otsustasin siiski kasutada minimaalselt vaid ikooniga

nuppe. Leian, et tekstiga nupp on siiski kõige

arusaadavam igale vanusegrupile ja kui ei ole otsest

vajadust ikooniks, siis saab seda vältida.

Kuna infoarhitektuur pidi jääma võimalikult

samasuguseks, siis toetusin prototüüpides palju

olemasoleva veebiramaatukogu struktuurile. Muutsin

elementide kaugusi ja lisasin uusi funktsioone, mida

saaksin kasutajatega testida. Kõige keerulisem oli uusi

elemente lisades keskenduda nende järjekorrale, sest

ekraaniluger loeb elemente ette väga konkreetses

järjekorras ja kui miski on vale koha peal, siis tekitab see

kasutajale ebamugavust.

Kuna ma ei ole varem prototüüpinud sarnasele

sihtgrupile, siis oli minu jaoks värskendav mõelda

pidevalt elementide järjestusele. Iga info ja nupu

asukoht peab olema loogiline, mitte kompositsioonilt või

visuaalselt kõige ilusam. Ekraanilugeri kasutajale

antakse elemendid ette justkui üks haaval, ning seetõttu

tuleb halva struktuuri korral liikuda edasi-tagasi mitu

korda, mis on ajakulukas ja tüütu.

5.2 TESTIMINE

Üks minu uurimisküsimustest oli kuidas

disainida/prototüüpida ligipääsetav veebiraamatukogu

sihtgrupile, millele vastamiseks oli oluline valideerida

prototüübi kasutatavus ja ligipääsetavus erinevate

sihtgrupi esindajatega. Enne testimisi vestlesin veel EPR

töötajaga, kes on varasemalt testinud Figma prototüüpi

kahe pimeda kasutajaga, et saada julgustust ja

nõuandeid. Ühiselt jõudsime arusaamale, et prototüübi

tasandil on keeruline avastada kõiki probleeme, sest

suure hulga kasutajate jaoks on veebikeskkond kood,

mida loeb neile ette ekraanilugemisprogramm. Minu

loodud prototüüp on kõigest mudel keskkonnast, mille
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abil saan tagasisidet kasutajaliidese disaini elementide

järjekorra loogilisusele ja ligipääsetavusele. Ülioluline on

testida tulevikus arendatud keskkonda ja selle koodi

ettelugemist ekraanilugemisprogrammiga.

Testisin prototüüpi 5 kasutajaga, kelle hulgas oli

esindajaid kõigist kolmest kasutajatüübist. Testijateks

olid digipädev(ad) suupulga kasutaja, pimedad ja

vaegnägija ning madala digipädevusega eakas

vaegnägija. 4 testijat osalesid ka varasemas

kasutajauuringus, kus analüüsisin olemasoleva

keskkonna toimimist ja 1 testija on ligipääsetavuse

ekspert, kes uuringus ei osalenud, kuid kasutab

keskkonda pigem tihti. Suupulgaga kasutajaga testisin

elementide kaugust üksteisest, sest uuringust selgus, et

näiteks sisselogimine on väga ebamugav

navigeerimisruumi tõttu. Kuna üldine struktuur ja

infoarhitektuur jäi samaks, kasutajai vajadustega

arvestamise tõttu, siis keskendusin testimisel

lisandunud funktsioonidele.

Nendeks olid:

➔ riigiautentimisteenusega sisselogimine;

➔ tulekul raamatute sektsioon;

➔ raamatu märksõnad kui nupud;

➔ näidisklipi kuulamine;

➔ uuendatud veebipleier (tempomuutmine,

järjehoidjate lisamine);

➔ hinnangu lisamine raamatut vaadates;

➔ sarnased raamatud;

➔ hinnangu lisamine varasemate allalaadimiste ja

voogedastuste all.
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Testimise viisin läbi veebikõnena digipädeva suupulga

kasutaja ja pimedaga ning teistega vestlesin telefonitsi.

Testide ajaliseks pikkuseks oli 20�50 minutit ja läbisin

kõikidega eelmainitud 9 funktsiooni. Pimedatele ja

vaegnägijatele lugesin ette lehtedel olevad elemendid

vasakult paremale ja ülevalt alla ning seejärel andsid

nad tagasisidet järjekorrale. Suupulga kasutajale

näitasin prototüüpi, kus ta sai proovida elementidele

vajutamist pulgaga ja seeläbi valideerida piisava või

ebapiisava navigeerimisruumi.

Suupulga kasutaja prototüüpi testimas (foto Allar Tael)
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5.3 TESTIMISE TULEMUSED

Dokumenteerisin ettepanekud üles digitaalsete

märkmetena kõne ajal ja rääkisin ise testimisel nii vähe

kui võimalik ja nii palju kui vaja, et kasutaja saaks

selgitada oma arvamust ja arutleda iseseisvalt.

Varasema kogemuse põhjal tean, et testimise kõige

olulisem osa on testija neutraalne olek, mis ei mõjutaks

kuidagi testitavate otsuseid ja arvamusi, et tagasiside

oleks võimalikult aus.

Testimisest selgus, et prototüüp on disaini tasandil

ligipääsetav ja mugav kasutajale. Testitavad aitasid

prototüüpi valideerida ja osalusdisainile kohaselt

arvestasin maksimaalselt nende ettepanekutega. Minu

loodud prototüüp oli mõeldud pinnaseks, kus nad

saaksid katsetada ning seeläbi leida parimad

lahendused ja osaleda uue veebiraamatukogu loomisel.

Navigeerimisruumi valideeris suupulga kasutaja

füüsiliselt pulgaga vajutades prototüübi nuppudele ja

kommenteerides, et ruumi on kenasti ja tema jaoks on

liikumine mugav. Muretsesin prototüüpides, sest

kasutasin kogu ekraanipinda �Joonis 16�, et ehk tekitab

kellelegi ebamugavust elementide kaugemal

asetsemine. Testija aitas kinnitada, et takistatud

liikumisega kasutajad omavad tavaliselt kas väiksemat

puutetundlikku ekraani või muid vastavaid vahendeid.

Sellele toetudes, on tähtis et ekraani oleks kasutatud

maksimaalselt, et kasutaja saaks ise reguleerida

kasutatava ala.
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Joonis 16� Minu loodud prototüübi ekraanikasutus

Sisselogimise valikud Smart-ID, Mobiili-ID ja ID-kaart

panin ma kasutajanime ja parooli sisendkasti järgi ning

alles siis on sisselogimisnupp, mis tundus 4/5st testijast

loogiline �Joonis 17�. Kasutajad leidsid, sarnaselt minule,

et kasutajanimi ja parool peavad olema järjekorras

esimesed ning alles siis võiks tulla sisendina

riigiautentimisteenus valikuks.

Kui kasutaja vajutab riigiautentimisteenuse nupule, siis

viiakse ta automaatselt vastavale lehele, mis ei ole

enam keskkonna osa. Kui kasutaja otsustab sisselogida

kasutajanime ja parooliga, siis vajutab ta lihtsalt

klaviatuuril nuppu Enter ja ta logitakse sisse. Üks testija,

kes on nägija, leidis, et “Logi sisse” nupp võiks olla kohe

peale kasutajanime ja parooli sisendkasti �Joonis 18�,

kuid tema põhjendused ei olnud piisavad võrreldes 4

vaegnägijast ja pimedast testijaga ning otsustasin jätta

selle koha muutmata.

Joonis 17� Sisselogimine  1                         Joonis 18� Sisselogimine 2
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Tulekul raamatute sektsiooni asukoht uute raamatute all

sobis kõikidele kasutajatele �Joonis 19�. Küll tegi üks

testija ettepaneku, et see võiks tulevikus olla ka eraldi

menüüvalik esimeses menüüs, mis võib segada

kasutajaid, kellele ei meeldi uuendused struktuuris.

Prototüüpides püüdsin asetada uued funktsioonid nii, et

nad on leitavad kasutajatele, kes neid kasutada

tahavad, ja ei häiri kasutajaid, kellele ei meeldi

muutused ja uued lisad keskkonnas.

Joonis 19�“Tulekul raamatud” on “Uued raamatud” menüüvaliku all
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Olemasolevas veebiraamatukogus on märksõnad, mis

viivad kasutaja raamatu vaatelt mujale, raamatu kohta

käiva üldandmestiku lõpus, enne sisututvustust �Joonis

20�. Selline asukoht tundus mulle

ekraanilugemisprogrammi jaoks ebaloogiline ja

otsustasin muuta märksõnade asukoha peale

informatsiooni, mida on vaja, et saada aimu raamatu

sisust. Testijad leidsid samuti, et kuna märksõnale

vajutades viib see raamatu vaatelt minema, teisi

sarnaseid raamatuid uudistama, siis on loogiline see

panna alles pärast käsklusi nagu allalaadimine �Joonis

21�. Elementide järjekord on oluline kasutaja teekonna

vaatest, sest kui märksõnade asukoht jääks samaks, siis

tutvuks kasutaja raamatu üldinfoga ja liiguks juba siis,

lugemata sisututvustust, raamatu lehelt minema.

Joonis 20� Märksõnade asukoht olemasolevas veebiraamatukogus

Joonis 21� Lõplik märksõnade asukoht testimistulemuste põhjal
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Paigutasin hinnangute andmise iga raamatu vaate

juurde ja ka varasemate allalaadimiste ja voogedastuse

juurde loogilisuse põhjal �Joonis 22�. Arvustuste

kirjutamise funktsioon tähendab lisa tööjõu vajadust,

sest on vaja administraatorit, kes kontrollib tagasiside

asjakohasust. Seega selle arenduse otsustab siiski

projektijuht. Et suunata kasutajaid hinnanguid andma

lisasin funktsiooni nii ühe raamatu lehele, kui ka

varasemate lugemiste juurde. Testides selgus, et see

funktsioon tõesti toob kasutajatele väärtust ja selle

paigutus on igati sobiv kõigile kasutajatüüpidele.

Väljendati ka soovi tulevikus luua raamate nimekirja

vaadates filter “Hinnangute järgi” ja/või menüüvalik

“Raamatute edetabel”. Selle funktsiooni otsustab samuti

projektijuht, kes määrab arendusemahtu.

Kasutajad saavad kuulata ka näidisklippi raamatust

�Joonis 23�, mis võib aidata otsuse tegemisel, millist

raamatut lugeda. Funktsiooni vajadus oli kasutajatele

kohati ebaselge, sest nad saavad kerida voogedastuse

sektsiooni juurde ja kuulata sealt ühte suvalist faili, et

saada aimu esitaja stiilist ja raamatu sisust. Küll

lihtsustaks “Kuula näidisklippi” nupp navigeerimist, sest

siis ei peaks kasutaja kerima alla ja otsima suvalist faili,

mida kuulata.

Joonis 22� Hinnangu lisamine varasemate allalaadimiste all

Joonis 23� “Kuula näidisklippi” nupu asukoht
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Suurima muutuse läbis veebipleier, kuhu lisandus

järjehoidjate lisamise ja tempomuutmise funktsioon

�Joonis 24�. Suupulgaga testijal oli ruumi liikuda

väikeste nuppude vahel ja teiste jaoks tundus ka

järjekord sobiv. Veebipleieri arendus on kõige olulisem,

et elemendid oleks koodi kirjutatud loogilises järjekorras

ja selle jaoks oleks vaja läbi viia spetsiifilisemaid

testimisi, mille jaoks minul lõputöö mahus kahjuks ruumi

ei jäänud.

Olemasolevas veebiraamatukogus on veebipleieris

rohkem nuppe, mis on kohati ebavajalikud. Näiteks on

olemas nii “Mängi” kui “Pane pausile” nupud eraldi, mis

peaksid tegelikult üksteist asendama �Joonis 25�.

Testijatele sobis ka järjehoidjate lisamise süsteem.

Nimelt kui kasutaja avab järjehoidjate nupu alt

järjehoidja sektsiooni, siis jätkab teos mängimist, et

mitte ajada pimedat kasutajat segadusse. Järjehoidja

lisatakse sinna kohta, kus kasutaja vajutab lisa

järjehoidja. Süsteem jätab meelde hetke, mil seda

nuppu vajatati, ja järjehoidja ilmub kõrvale.

Tempomuutmine oli eriti meeldiv üllatus eakamale

testijale, sest selle jaoks on tõesti vajadus tema silmis.

Joonis 24� Testitulemuste põhjal parandatud veebipleier ja

järjehoidjate lisamine

Joonis 25� Olemasoleva veebiraamatukogu veebipleier
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Kasutajatel aitab raamatuid valida ka ühe raamatu lehe

viimane sektsioon “Sarnased raamatud”. Testijad

rõõmustasid selle funktsiooni üle, sest näiteks

varasemalt on olnud keeruline leida kõiki sama sarja

raamatuid, aga kui sarnaste raamatute süsteem töötaks

õigesti, siis oleks nad seal soovitusena olemas.

Testimised olid edukad ja jõudsin viia sisse kõik

testimisel selgunud probleemsete kohtade muudatused.

Testijad jagasid valjuhäälselt oma mõtteid, mis andis

mulle kinnitust, et olen loonud nendega neutraalse

keskkonna, kus nad saavad olla ausad. Esitasin

muudetud funktsioone ja enamus testitavaid nõustusid

minu nägemusega, mis on hea märk mulle kui

disainerile. Üheskoos arutasime testijatega nende

tõstatatud ettepanekuid, näiteks sulgeda algselt

failinimistu või luua edetabel hinnatavatest raamatutest.

Parandustega prototüüp on disainitasandil ligipääsetav

pimedale, eakale ja suupulgaga kasutajale.
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REFLEKTSIOON

Bakalaureuse töö vältel arenesin nii disaineri kui ka

inimesena. Kuna tegelesin olemasoleva projektiga, siis

oli osapooli mitmeid, kellel kõigil oma vajadused ja

nägemused. Enne lõputöö algust pidin mõistma, mis oli

iga osapoole roll ja looma endale plaani, kuidas saan

kõiki kaasata osalusdisaini protsessides. Leian, et

valitud osalusdisaini lähenemine ja koostatud lõputöö

plaan aitasid mul sujuvamalt liikuda protsessis ja

keskenduda kõige olulisemale - kasutajatele. Olen

tänulik, et tooteomanikud RaRa ja EPR toetasid mind

sellel teekonnal ja usaldasid minu valitud metoodikat

algusest peale, mis tegi protsessi mulle nauditavaks.

Varasemalt ei ole ma loonud toodet sarnasele

sihtgrupile. Nägijana orienteerun maailmas ja disainis

väga tugevalt toetudes nägemismeelele ja protsessi

vältel pidin õppima tundma ja mõistma inimeste elu,

kellel see puudub. Lõputöö protsessis selgus, et loodav

keskkond ei ole vaid nägemispuudega inimestele vaid

ka nägijatele, kes ei saa paberkandjal raamatuid lugeda

erinevatel meditsiinilistel põhjustel. Minu suurim soov oli

luua keskkond, kus on igal kasutajal hea, kuid see

väljakutse osutus raskemaks kui arvasin, sest pidin kõik

muudatused keskkonnas põhjalikult läbi kaaluma ja

analüüsima iga kasutajatüübi vastuvõtlikkust.

Kasutajatüüpide vajadused olid nii erinevad ja neid liites

tundsin, et mul ei ole loomingulist vabadust. Kui mõni

minu loodud muudatus piirab kasutaja võimet tegutseda

keskkonnas, sest pole ligipääsetav, siis tagajärjeks on

see, et kasutaja ei saa kirjandust tarbida. Ma ei andnud

endale eksimisruumi, mis oli hirmutav, sest varasemalt

ei ole minu projektid olnud nii suure mõjuga. Pidin

eemaldama täielikult enda ego ja visiooni keskkonnast

ning andma võimu kasutajatele, sest mina nägijana ei

ole selle keskkonna kasutaja ja seetõttu oli igasugune
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minu või tooteomanike ideatsiooni vili pelgalt eeldus,

mida keskkonna kasutajatega testisin.

Minu sisemine motivatsioon lõputööd sel teemal teha oli

soov panustada disainerina ligipääsetavusesse. Leian,

et minu panus ei olnud luua prototüüp, vaid läbida

protsess disainimaks ligipääsetavat keskkonda, kuulates

kasutajate soove, nägemust ja vajadusi. See projekt oli

minu jaoks väga emotsionaalne, sest kuulsin paljude

kasutajate kogemusi EPR teenuseid kasutades ja nende

isiklikke lugusid sellega seonduvalt. Oli lugusid, mis

andsid mulle jõudu edasi uurida ja motiveerisid parimat

tulemust saavutama.

Olen väga tänulik inimestele, kes osalesid

kasutajauuringus ja vestlesid minuga. Olen rahul, et

otsustasin teha lõputöö ligipääsetavuse teemal, sest

see oli inspireeriv, arendav ja silmiavav kogemus.

Vähese disaini kogemusega oli hirmutav osaleda sellise

probleemi lahendamises, millel on kasutajate elule suur

mõju. Usun, et tulevikus olen julgem tegelema sarnaste

probleemidega ja loodan, et minu lõputöö julgustab ka

teisi EKA tudengeid.

Samuti loodan, et minu loodud prototüüp on abiks

tooteomanike teekonnal luua üle-eestiline e-väljaannete

laenutuskeskkond, kust saavad kirjandust tarbida ka

EPR veebiraamatukogu kasutajad. Andsin endast

parima, et luua keskkond, kus on kõikidel EPR

kasutajatel hea, kuid lõputöö maht siiski piiras protsessi

põhjalikkust. Seetõttu olen valmis toetama oma võimete

piires tooteomanikke ja kasutajaid edaspidi selle

keskkonna arendamisel. Soovitan projekti edaspidi

kaasata Jakob Rosina, kes on Eesti Pimedate Liidu

esimees, ligipääsetavuse spetsialist ja EPR

veebiraamatukogu digipädev pime kasutaja, kellega

viisin läbi ka prototüübi testimise.

52



Kuna keskkonna arendus ei lõppe minu lõputööga ja

vajab tulevikus samuti muudatusi, siis loodan, et EPR ja

RaRa otsustavad jätkata osalusdisaini lähenemisega.

Keskkonnas mugav liikumine on pimedate ja

vaegnägijate jaoks disainist sügavamal koodis ning on

väga oluline, et arendamisel oleks kaasatud erinevate

vajadustega kasutajad, kes saavad nõustada

arendajaid, millised on kasutajate vajadused lisaks minu

loodud disainiprintsiipidele.
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KOKKUVÕTE

Bakalaureuse töö eesmärk oli panustada

digitootedisainerina ligipääsetava avaliku teenuse

loomisesse läbi tulevase Eesti Rahvusraamatukogu ja

Eesti Pimedate Raamatukogu ühiselt arendatava

veebiraamatukogu näite. Selle eesmärgi saavutasin,

otsides vastuseid järgnevatele uurimisküsimustele:

1. Millised on olemasoleva Eesti Pimedate

Raamatukogu veebiraamatukogu kitsaskohad?

2. Millised on erinevad kasutajatüübid ja nende

vajadused ning soovid veebiraamatukogu

kasutades?

3. Kuidas disainida/prototüüpida ligipääsetav

veebiraamatukogu sihtgrupile?

Veebiraamatukogu kitsaskohtade kaardistamine tõi välja

kohad, mida sain parandada prototüüpides. Enamus

kasutajatest ütlesid, et nende arvates toimib

veebiraamatukogu keskkond juba praegu hästi, sest see

on vähese funktsionaalsusega ja tänu sellele lihtsasti

hoomatav. Kuna põhiline funktsionaalsus on kasutajate

sõnul olemas, siis keskendus uuring suures mahus

ettepanekutele ja soovidele, milline võiks olla tulevane

veebiraamatukogu.

Eeldasin enne uuringut, et veebiraamatukogu kasutavad

peamiselt nägemispuudega inimesed. Uuringust selgus,

et kasutajate seas on düsleksiaga laste vanemad,

madala digipädevusega vanemate lapsed, pimedad,

vaegnägijad ja käte halvatusega inimesed. Erinevate

vajaduste põhjal grupeerisin kasutajad kolme sihtgruppi,

kellega arvestamise jaoks lõin disainiprintsiibid, mis on

järgmised:

➔ Hoia keskkond minimaalsena

➔ Ole järjepidev

➔ Paku valikuid

➔ Toeta kasutajat

➔ Jäta liikumisruumi
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Prototüüpi luues mõtlesin kolmele kasutajatüübile -

madala digipädevusega muutusi pelgav eakas, pime või

vaegnägija, kes kasutab ekraanilugemisprogrammi, ja

inimene, kelle jaoks on oluline navigeerimisruum, sest ta

kasutab keskkonnas liikumiseks suupulka või muud

abivahendit. Jälgisin ligipääsetavuse nõudeid värvides,

elementide järjekorda ekraanilugemisprogrammile

vastavalt, muutuste hulka ja asukohta, elementide

suurust ja kaugust üksteisest. Kasutajad panustasid

oma kogemusega nii uuringus kui ka testides, mina oma

prototüüpimisoskusega ning koostöös lõime visiooni,

milline peaks olema tulevane EPR veebiraamatukogu.

Tulevikus on oluline jätkata keskkonna testimist ja

kaasata protsessi, osalusdisainile omaselt,

ligipääsetavuse nõustajaid, veebiraamatukogu

kasutajaid ja töötajaid - kõiki, keda keskkond mõjutab.

Lõputöö valmis koostöös EPR ja RaRaga, kes andsid

mulle võimaluse panustada uue veebiraamatukogu

loomisesse ja toetasid osalusdisaini lähenemist,

usaldades kasutajate soove ja vajadusi. Loodan, et

lõputöö raames valminud prototüüp on uue

veebiraamatukogu arenduse aluseks ja läbitud

disainiprotsess eeskujuks ligipääsetavate avalike

teenuste loomises.
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LISAD

Lisa 1 Poolstruktureeritud intervjuu küsimused
aktiivsele kasutajale

Millist kirjandust naudid kõige rohkem? Millises formaadis?
Kui mõtled esimese EPR veebiraamatukogu kasutuskorra
peale, mis sulle meenub? Kas tänaseks on muutunud midagi?
Kui tihti kasutad EPR veebiraamatukogu? Kui kaua veedad
aega ühe seansiga?
Mis on su peamine eesmärk veebiraamatukogu kasutades?
Mida tunned, kui kasutad veebiraamatukogu?
Kirjelda mulle palun oma tavalisi toiminguid
veebiraamatukogus.
Kuidas kirjeldaksid oma praegust kogemust
veebiraamatukogu kasutades oma sõbrale?
Mida naudid enim veebiraamatukogu kasutades? Mida kõige
vähem?
Kirjelda mulle olukorda, kui vajasid abi.
Mida oled pidanud veebiraamatukogus otsima, mis võttis
kauem aega kui arvasid?
Kui sul oleks võlukepp, mida muudaksid veebiraamatukogus?
Miks?

Lisa 2 Poolstruktureeritud intervjuu küsimused
potentsiaalsele kasutajale

Kui tihti sa loed?
Millist kirjandust naudid kõige rohkem? Millises formaadis?
Kust laenutad või ostad omale kirjandust? Millises formaadis?
Miks?
Kas oled kunagi kasutanud EPR veebiraamatukogu?

a) Kuidas oli? Mis oli su külastuse eesmärk? Oled kunagi
mõelnud sealt laenutada? Miks? Oled sa taaskülastanud
veebiraamatukogu?

b) Mida sa arvad, et seal teha saab? Kuidas sealt laenutada
saab? Mida sa tahaksid saada seal teha?
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VÕÕRKEELNE PEALKIRI JA RESÜMEE

User-based product development for The Estonian

Library for the Blind

The aim of the bachelor's thesis was to contribute to

the creation of an accessible public service as a digital

product designer on the example of the future online

library developed jointly by the Estonian National

Library and the Estonian Library for the Blind. I achieved

this goal by looking for answers to the following

research questions:

1. What are the bottlenecks of the existing Estonian

Library for the Blind?

2. What are the different types of users and their

needs and preferences when using an online

library?

3. How to design / prototype an accessible web

library for the target group?

Mapping the bottlenecks in the web library revealed areas

that I could improve in the prototype. The majority of

users said that the online library environment is already

working well because it is low-functionality and therefore

easy to grasp. As the basic functionality is there

according to the users, the study focused to a large

extent on suggestions and wishes about what the future

web library could look like.

Prior to the research, I assumed that the online library

was mainly used by visually impaired people. The study

found that users include parents of children with dyslexia,

children of parents with low digital competence, the blind,

the visually impaired and people with hand paralysis and

more.

59



Based on different needs, I grouped the users into three

target groups, for which I created design principles to

follow while prototyping:

➔ Keep it minimal

➔ Be consistent

➔ Offer choices

➔ Support user

➔ Leave room for movement

When creating the prototype, I was thinking of three

types of users: an elderly with a low digital competence

and afraid of changes, blind, or visually impaired person

who uses a screen reader, and a person who needs

navigation space because they use a mouthstick or

other aid to navigate the environment. I followed the

accessibility requirements in colour, the order of the

elements according to the screen reader, the number

and location of changes, the size and distance of the

elements. Users contributed with their experience in

both the research and testing, I contributed with design

skills and in cooperation we created a vision of what the

future EPR web library should be.

In the future, it is important to continue testing the

environment and to involve accessibility experts, online

library users and staff - all those affected by the

environment. The thesis was completed in cooperation

with EPR and RaRa, who gave me the opportunity to

contribute to the creation of a new online library and

supported the participatory design approach, trusting

the wishes and needs of the users. I hope that the

prototype completed in the framework of the thesis will

be the basis for the development of the new online

library and the design process that has been completed

as an example in the creation of accessible public

services.
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